Krogarsin vesiensuojeluyhdistys ry.
Vuosikertomus 2014
Yhdistyksen vuosikokous, joka pidettiin Santalan kartanossa 8.6.2014 valitsi
yksimielisesti Max Forsmanin yhdistyksen puheenjohtajaksi ja niin ikään
yksimielisesti seuraavat hallituksen jäsenet, joiden tehtävät hallituksessa
määriteltiin tarkemmin hallituksen järjestäytymiskokouksessa.
Mikael Rehula, varapuheenjohtaja
Jonna Brander, sihteeri
Heidi Roto, varainhoitaja
Magnus Buchert
Pipsa Standerholm
Inka Reijonen
Peter Boldt
Yhdistyksen hallitus koostuu näin edelleen sekä paikkakunnalla asuvista että
kesäasukkaista.
Vuosi 2015 on ollut yhdistyksellemme historiallisen merkittävä. Oy Visko
Teepak Ab’n keinosuolitehdas Hangossa solmi 26.5 sopimuksen Hangon
kaupungin kanssa jätevesiensä siirtämisestä Hangon kaupungin Suursuon
jätevesipuhdistamoon. Tehtaan viimeiset päästöt Santalanlahteen tapahtui
lokakuussa 2014. Viskon uusi ympäristölupa edellyttää jätevesien
prosessointia Suursuon puhdistamossa. Yhdisyksemme päämärä
vuosikokouksesta 1983, että Viskon päästöt Santalanlahteen tulisi loppua
kokonaan, on siis saavutettu.
Lopullinen ratkaisu tapahtui toki Hangon kaupungin ja Viskon ponnistelujen
tuloksena mutta kukaan ei voi kieltää yhdistyksemme historiallista merkitystä.
Vuosikymmenien lakkaamaton työ yhdistyksessämme Viskon päästöjen
rajaamiseksi ja lopettamiseksi on luonut pohjan ja edellytykset
Santalanlahden teollisen kuormituksen loppumiselle.
Ainut todellinen huoli tulevaisuutta ajatellen lie force-majeure tilanne missä
Hangon kaupunki syystä tai toisesta ei pystyisi vastaanottamaan jätevettä ja
Viskon olisi pakko päästää jäteveden puhdistamattomana mereen. Tällaisen
onnettomuuden varalle Viskolla on kuitenkin vara-altaita jossa pystyy
varastoimaan jätevettä ainakin 10 tuntia. Yhdistyksellemme Visko on
viestittänyt että varastoimisaikaa todellisuudessa on enemmän.
Viskon ympäristölupaa arvioidaan uudestaan vuonna 2021 ja silloin on tietysti
katsottava onko syytä vaatia Viskolta enemmän säilytysaikaa mahdollisia
hätätilanteita varten ja olisiko kenties mahdollista poistaa mahdollisuuden
jätevesien päästämisestä mereen edes hätätilanteissa.
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Vaikka Viskon jätevesiliityntä on yhdistyksellemme iso ja merkittävä asia
huoliakin on toimintavuoden aikana ollut.
Valituksemme Korkeimpaan hallinto-oikeuteen ruoppaushankkeesta
Santalanlahdessa hylättiin.
Yhdistyksemme on tietysti tyydyttävä Korkeimmman hallinto-oikeuden
ratkaisuun mutta huoli tulevaisuudesta on ilmeinen. Koska asiamme tuki sekä
Hangon kaupunki että Tvärminnen eläintieteellinen asema herää kysymys
ketä viranomaiset tulisi kuunnella ja kenen tulisi päättää paikallisesta
luonnonsuojeluksesta. Toivoa sopii ettei KHO’n päätöksestä tule
ennakkopäätöstä sillä vuosikymmenien aikana ylirasitettu ja häiriintynyt
vesialue sopii erittäin huonosti ruoppaamiselle.
Suunnitteilla olevassa ranta-asemakaavassa on suunniteltu uusia
pienvenesatamia jotka vaatisivat huomattavaa ruoppaamista. Yhdistyksen
mielipide on ettei jo rasitetulle alueelle, jonka elpymisen eteenViskon
päästöjen loputtua nyt olisi tehtävä kaikki mahdollinen, sovi luoda uutta
tarvetta pienveneilyyn.
Hallituksen oli myös vuoden aikana erotettava jäsen ilmeisten
sääntörikkomusten takia. Sääntöjemme mukaan jäsenen erottamisesta päättä
yksin hallitus.
Uudenmaan vesi ja ympäristön teettämät vesitutkimukset alueella osoittavat
että tilanne toimintaalueellamme on ennallaan eikä suuria muutoksia
parempaan tai huonompaan ole ilmennyt. Tulevaisuuden haaste
yhdistyksellemme on että tutkimukset jatkuisivat myös Viskon rahoituspakon
loputtua.
Hallitus kokoontui 3 kertaa vuonna 2014 ja osallistuminen hallitukseen
kokouksiin on ollut hyvä. Hallituksen pöytäkirjat ovat yhdistyksen jäsenille
sekä muille kiinnostuneille nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla www.krogars.info
.
Tiedoksi vuodesta 2015
Jo käynnissä olevan toimintavuoden 2015 aikana hallitus on valittanut Vaasan
hallintooikeuden hylkäävästä päätöksestä koskien Forcitin uutta
ynpäristölupaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Hallitus on myös lähettänyt muistutuksen koskien alueella suunniteilla olevaa
ranta-asemakaavaa missä Krogarsin vesiensuojeluyhdistys vastustaa uusien
pienvenesatamien suunnittelemista hauraalle vesialueelle.
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Hallitus on ollut edustettuna Oy Visko Teepak Ab’n ympäristörevisioryhmän
kokouksessa missä tehtaanjohtaja Joachim Lund mm. totesi että Viskon
liittyminen Suursuon jätevesipuhdistamoon on sujunut ongelmitta.
Hallitus on tavannut Hangon kaupungin luonnonsuojelupäällikköä Saija
Kajalaa sekä tutustunut Hangon kaupungin vesi ja viemärilaitoksen johtajan
Sanna Varjuksen opastuksella Hangon kaupungin suursuon
jätevesipuhdistamoon.
Hallitus on kirjoittaessa kokoontunut kahdesti vuonna 2015.
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